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Sort og hvidt
11. februar
Af

N

Viseaften
Hans Aagaard Larsen

ew Orleans er en vildtvoksende by i sydstaterne, hvor det aldrig skete, at sorte
og hvide mødtes - undtagen i skak. Sådan
forklarede Dirch Passer i 1957 i sit revyforedrag How jazz was born. Siden da er
der sket så meget, at man kan blive helt
i tvivl, om man overhovedet tør bruge
ordene sort og hvid mere.

Imidlertid er det jo ikke kun en betegnelse for hudfarver og skakbrikkers
kulører, men to tillægs- og biord, der
bruges både til beskrivelse af fysiske
genstande i øvrigt, og som indgår i talrige begreber.
Denne lille tekst f.eks. er - i hvert fald
fra min hånd - skrevet sort på hvidt,

Alex Stiger bjergbestiger
og Mack Avalanche skakhaj (til højre) under en
lynskakturnering i Las
Vegas 2015. Fotoet er
fra David Lladas intense
skakfotobog på Quality Chess (2018) The
Thinkers.
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uden brug af hverken hvide løgne eller
sort arbejde. Jeg har heller ikke for mit
”skriv” modtaget sorte penge, der skulle
hvidvaskes og har derfor heller ikke fået
hverken sort samvittighed eller en
sort streg i panden. Resultatet er heller ikke en hvidbog, men snarere noget,
der måske kan minde
om sort snak. Undervejs er jeg blevet forskånet for sort uheld.
Til gengæld er det vist
nu ved at gå for hvidt.
På viseaftenen vil det vise
sig, hvad vi kan vriste ud af emnet i
form af sangtekster. Der findes som bekendt mængder af smukke hvide blomster, syrener, liljer, roser osv. Ligeledes
både hvide duer og måger, men såmænd
også sorte fugle, øjne og sejlere mm.
Strofen 73

Om der vil dukke en hvid dame op, kan
man vanskeligt sige på forhånd, men en
dame i sort kan i hvert fald Evert Taube
levere. Om hun så vil danse med sorte
Rudolph og eventuelt skabe sorte
silhuetter må tiden vise.
Scenen bliver indtaget
af vore egne sangere,
måske suppleret med
gæstesangere, og salen
forhåbentlig fyldt med
et så talrigt lyttende og
forhåbentlig også syngende publikum, som de
fremtidige nok stadigt eksisterende coronarestriktioner giver
mulighed for.
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Byd foråret velkommen
12. marts
Af

K

Viseaften
Laila Donovan Maegaard

om og vær med til at byde foråret
velkommen på Ellegården. Foråret
er på vej, og der er så mange dejlige forårsviser og sange.

Aftenens talenter vil blande en varm
forårsbuket, som du kan lytte og nynne
med på. Vi vil synge vores bedste for at
give dig en forårsoplevelse med fællessange.
Vi ses på Ellegården den 12. marts.

Japanske kirsebærtræer er
c h a r m e re n d e
forårsbebudere,
Foto
pxhere.
com 2017.

Alsangsstævne
i Frederiksberg
have sommeren
1940, foto fra
5 år - Besættelsen i billeder,
af Ernst Mentze Berlingske
1945.
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Befrielse
9. april
Af

9

Viseaften
Annet Laursen Skjelsager

april 1940 var en slem dag. Danmark
blev angrebet og måtte snart overgive sig til Tyskland.. til besættelsen.
Folk protesterede. Det første alsangsstævne blev afholdt i Aalborg den 4. juli
1940. Idéen kom fra Norge og Sverige,
hvor man tidligere havde arrangeret
sangaftener.

Alsangsbølgen bredte sig fra Aalborg
via avisernes omtale og radiotransmissioner til resten af landet. 80.000 københavnere gik til bare et enkelt alsangsstævne måneden efter.
Revyerne blomstrede med finurlige revyviser, som gjorde grin med Tysken.
P.H., Jeppe Aakjær, Sigfred Pedersen,
med mange andre, har skrevet tankevækkende og humoristisk om og i tiEt af tidens store frihedssymboler:
Peter Freuchen, grønlandsfarer,
Knud Rasmussens makker, systemkritiker, 1. redaktør af Ude og
Hjemme, frihedskæmper, filmmand,
antropolog, og ven af de skandinaviske kongehuse. Her med sin 3. kone
jødiske Dagmar. Skyggen skjuler
benet som han mistede i 1926 efter
forfrysninger. Navarana Mequpaluk,
den første kone, døde som et af de
sidste ofre for den spanske syge. Foto
Irving Penn (Vougue) ca. 1945-57.
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den. Vi måtte have noget at grine af i
mørket.
Mange danskere mindes med glæde
stadig Befrielsen i 1945 fra tyskernes
besættelse, og dermed slutningen på 2.
Verdenskrig.

aften. Vi fejrer Befrielsen den 9. april
2021 med dejlige viser fra 1940'erne
blandt andet datidens fædrelandskærlige sange og satiriske viser. Forhåbentligt kan vi også fejre befrielsen fra Corona til den tid på Ellegården.

75 året for befrielsen var i 2020. Fejringen blev Corona-udsat til denne

Marguerite Viby som
børnehavepædagog i
langfilmen Jag älskar
dig, Karlsson! (1947),
den svenske genindspilning af den danske Jeg elsker en anden
(1946). Ib Schönberg
var pragtfuld da han
spillede Ib Schønbergs
rolle. Foto Kungsfilm.
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Etiketten sladrer

Står der korrekt navn og indbetalingsdato på etiketten, er alt i orden.
Kontakt kassereren (forsiden) ved
spørgsmål og ændringer.
for sæson 2020-21, 200 kr per person
Indbetales senest 5. november på..
Reg. nr. 1551 konto 16871087
Husk at skrive afsender og email.
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Tid og sted

Spisning
1830
Viseaftenen
1930
Slut ca.
2200
Ellegården i Farum
Stavnsholtvej 168
Ændringer annonceres.

Madkurven

Husk din egen madkurv.. kop, bestik,
serviet, og det hele, til viseaftenen.
PKøb
T meddrikkevarerne i baren. Det gør
og drik bring egenikVisens Venner Fuarrangementerne
affe
kevare
r.
resø mulige.

Pladsbestilling

Få indflydelse på hvor du og dine venner sidder og drikker kaffe til næste
viseaften, kontakt Annet (forsiden).

Post

Få Strofen og seneste nyt per mail.
Tilmeld dig med en e-mail til kassereren (forsiden)
Den trykte udgave ligger til afhentning på viseaftener.
Følg VisensVennerFuresoe.dk

VisensVenner.dk

Paraplyorganisation for rigets visevenner, Visens Venner i Danmark, har
også en hjemmeside.

Huleprøver

Samspilsaftener for aktørerne bliver
holdt på Ellegården 1930-2200.
7. januar
prøve
28. januar
hulemøde
11. februar
prøve
25. februar
hulemøde
11. marts
prøve
25. marts
hulemøde
8. april
prøve
22. april
hulemøde
6. maj
hulemøde

afsender: Visens Venner Furesø, Skovbakken 90, 3520 Farum

Kontingent pr. år

